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IAB in ’t kort
In deze rubriek vindt u de nevenactiviteiten waaraan het IAB heeft deelgenomen.

Januari 2011
• 18/01: bespreking aanpassing KB stage met de FOD Economie

Februari 2011
• 03/02: Forum de la comptabilité et des métiers financiers, Charleroi
• 08/02: Forum Boekhouding en Financiële beroepen, Gent

Maart 2011
• 01/03: Lokale informatiesessie, Luik (Cercle de Wallonie)
• 03/03: Lokale informatiesessie, Brussel (Franstalige sessie – ING Auditorium)
• 15/03: Lokale informatiesessie, Vlaams-Brabant en Brussel (Fiscale Hogeschool EHSAL)
• 22/03: Lokale informatiesessie, Antwerpen (Campus Groenenborger)
• 24/03: Lokale informatiesessie, Hasselt (Provinciale Hogeschool Limburg)
		
Aanstelling nieuwe voorzitter VBO, Brussel
		
IFA National Anti-fraud congress, Brussel
• 26/03: Contactvergadering met de stagemeesters, Brussel (IAB)

Wetgeving
Januari 2011
• KB van 22 december 2010 tot
uitvoering van artikel 394, § 4,
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
(BS 07/01/2011)
• KB van 22 december 2010 tot
wijziging van het KB/WIB 92,
wat de bepaling van het belastbare tijdperk betreft
(BS 07/01/2011)
• KB van 21 december 2010 tot
wijziging van het KB van 27 november 1985 tot bepaling van de
regels inzake de organisatie en de
werking van de beroepsinstituten die voor de dienstverlenende
intellectuele beroepen zijn opgericht (BS 11/01/2011)
• Bericht van 6 januari 2011 aangaande de belastingaftrek voor
risicokapitaal – Tarieven voor het
aanslagjaar 2012 (BS 17/01/2011)
• Ordonnantie van 24 december
2010 tot wijziging van het Wet-
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boek der registratie-, hypotheeken griffierechten (BS 19/01/2011)
• KB van 19 december 2010 tot
uitvoering van artikel 84 van de
wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (BS 24/01/2011)

Februari 2011
• KB van 12 januari 2011 waarbij
algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor
de vrije beroepen, betreffende de
koopkracht (BS 15/02/2011)
• KB van 12 januari 2011 waarbij
algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor
de vrije beroepen, betreffende de
arbeidsorganisatie
(BS 15/02/2011)

• KB van 12 januari 2011 waarbij
algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor
de vrije beroepen, betreffende de
vorming (BS 15/02/2011)
• KB van 12 januari 2011 waarbij
algemeen bindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor
de vrije beroepen, betreffende de
waarborg van een gemiddeld minimummaandinkomen
(BS 15/02/2011)

Maart 2011
• KB van 13 maart 2011 tot vastlegging van het model van het
aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2011 (BS 18/03/2011)
• KB van 13 maart 2011 tot vastlegging van het model van het aan-
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gifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar
2011 – Erratum (BS 23/03/2011)
• KB van 18 maart 2011 tot wijziging van het artikel 164 van het
KB tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastin-

gen 1992 betreffende het bericht
van beslag (BS 28/03/2011)
• KB van 23 maart 2011 tot wijziging van het KB nr. 4, van 29 december 1969 met betrekking tot
de teruggaven inzake belasting

over de toegevoegde waarde (BS
28/03/2011)
• KB van 23 maart 2011 tot wijziging van het artikel 178 van het
KB tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (BS 30/03/2011)

IAB-info flashback
De hot topics uit de actua-rubriek van de website www.iec-iab.be.

Renaissance Building
• Het IAB stelt beroep in tegen de
nieuwe wet op de mede-eigendom – 04/01/2011
• Het IAB informeert: recente gerechtelijke uitspraken van belang
voor het beroep – 17/01/2011
• Rubriek ‘tools’ onder constructie!
– 10/02/2011
• Op zoek naar Companyweb? –
22/03/2011
• Nieuwe tool: bijstand bij het opstellen van het financieel plan bij
de oprichting van een Starterbvba – 25/03/2011
• Contactvergadering
met
de
stagemeesters op 26 maart 2011:
alle foto’s! – 29/03/2011

Heet van de naald
• Zetelverplaatsing naar België
van een vennootschap opgericht naar buitenlands recht –
04/01/2011
• Boekhoudkundige verwerking
van levering/ontvangst van
handelsgoederen om niet –
14/01/2011
• Geïndexeerde bedragen inkomstenbelastingen voor aanslagjaar
2012 in het Staatsblad –
18/01/2011
• Tarief notionele interestaftrek
daalt – 18/01/2011

• Impact van gerechtelijke reorganisatie op andere regelgeving –
24/01/2011
• Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslagjaar 2012 – 28/01/2011
• Vereenvoudigde aangifte personenbelasting
uitgebreid
–
18/02/2011
• België moet zijn regeling inzake
belastingheffing op schenkingen van onroerende goederen in
Brussel wijzigen van Europa –
23/03/2011
• Consolidatiekring: interpretatie
van de uitsluitingsgrond van artikel 107, 4° KB/W.Venn. –
01/03/2011
• Kosten die moeten worden begrepen in de maatstaf van heffing van de btw bij invoer –
09/03/2011
• Vennootschapsbijdrage voor het
statuut van zelfstandigen: ministerraad indexeert balanstotaal – 21/03/2011
• Verduidelijkingen bij de nieuwe
grensarbeidersregeling
BelgiëFrankrijk: belang van het jaar
2011 – 29/03/2011
• Fiscus vult nog meer aangiftes
zelf in – 30/03/2011
• Voorafbetalingen aj. 2012: jaarlijks bericht in het Staatsblad –
31/03/2011

Ten Gronde
• De nieuwe fusie- en splitsingsprocedure tussen non-profit organisaties – 13/01/2011
• Schenk bijzondere aandacht aan
uw laatste btw-aangifte van 2010
– 13/01/2011
• Gebruik van een maatschap of
een Comm. VA bij een successieplanning – 20/01/2011
• Verkoop woning aan vennootschap: onderschat de nadelen
niet – 09/02/2011
• De fiscale gedaantes van de “fusiegoodwill” – 09/02/2011
• De verkoop van het vruchtgebruik van uw woning aan uw
vennootschap biedt niet alleen
voordelen – 16/02/2011
• Boekhoudkundige
verwerking
van subsidies en schenkingen
door verstrekkende vzw’s of
stichtingen – 23/02/2011
• Aandelenbezit is wél kmo-criterium – 23/02/2011
• Winwinlening: goedkoop krediet
voor kmo’s en mooi rendement
voor investeerders – 02/03/2011
• Overweeg een gesplitste aankoop
van uw bedrijfspan – 02/03/2011
• Overdracht van grond en btw –
23/03/2011
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